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6-6:05 p.m. – Mirëseardhja dhe Prezantimi  

 

6:05-6:30 p.m. – Përmbledhje e procesit të kthimit të shkollës 

Çartër në Rilindje, përfshirë zgjedhjen e shkollës, rolin e 

komunitetit dhe hapa të tjera. 

 

6:30-8 p.m. – Pyetje dhe Përgjigje 
  

Axhenda e Mbledhjes 



   William R. Hite, Ed.D. Superintendent of Schools                                         Office of Charter, Partnership and New Schools 

The School District of Philadelphia 

3 

 

• Synimi:  Të transformojme shkollat me rezultate vazhdimisht te ulta ne 

shkolla të lagjes me efektivitet të lartë, me arritje akademike te forta dhe 

nxënës të gatshëm për kolegj dhe karrierë. 

 

• Metoda:  Të konvertojmë shkollat në Shkolla Çarter në Rilindje, të cilat do 

të operojnë nga një ekip i këtij transformimi me rekorde të provuara, si në 

transformimin e shkollave me rezultate te ulta, dhe në ato të drejtimit të 

shkollave me arritje te larta.  

 

• Kush perfiton:  Shkollat aktuale, të cilave u garantohet pranimi në këto 

shkolla, dhe gjithashtu nxënësit, të cilët jetojne brënda kufirit të zonës së 

lejuar të lagjes.  (Shkollat Çarter në Rilindje kërkohen të regjistrojnë të 

gjithë nxënësit, të cilët jetojnë brënda kufirit të lejuar të lagjes mbi 

frekuentimin.)  

 

Permbledhje e Modelit te Kthimit te 

Shkolles Çarter ne Rilindje  
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• Të gjitha Shkollat Çarter në Rilindje do të kenë standarte rigoroze 

mësimore, përfshirë objektiva specifike në: 

 

 Permiresimin te performances akademike 

 Permiresimin e klimes se shkolles 

 Rritjen e frekuentimit 

 

• Rishikimi i Drejtorisë së si cdo Shkolle Çarter në Rilindje po arrin suksese 

kundrejt cdo objektive specifik të shkolles gjatë periudhës pesë-vjecare. 

 

• Çdo marreveshje çarter vendos pasojat lidhur me dështimin në permbushjen 

e objektivave të performancës. 

Permbledhje e Modelit  te 

Transformimit te Shkolles 
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1. Shkollat tona me performancë më të ulët duhet te transformohen për tu 

siguruar familjeve mundesi arsimore me cilesi te larte. 

2. Komunitetet shkollore, të udhehequr nga prinderit, duhet të luajne një rol 

aktive në procesin e kthimit në Shkolla Çarter në Rilindje. 

3. Identifikimi i Shkollave Çarter ne Rilindje duhet të jetë i qarte dhe i drejte. 

4. Procesi për identifikimin e Ekipeve që do të punojnë në shkollat Çarter në 

Rilindje, duhet të jenë objektive dhe te qarta.  

5. Shkollat Çarter ne Rilindje do t’u sherbejnë së njëjtës lagje dhe edukojnë të 

gjithe fëmijët të regjistruar aktualisht në shkolle. 

6. Nxënësit do të marrin një shumëllojshmëri programesh dhe mbeshtetje 

shtese. 

7. Shkollave Çartër në Rilindje do t’u kërkohet të arrijnë përmirësime 

dramatike në arritjet e nxënësve, klimën shkollore, dhe do të jenë 

përgjegjese për rezultatet. 

Parimet udhëzuese për Modelin e 

Shkollave Çarter në Rilindje 
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Elementet e Kërkesave Bazë të Shkollave  

Çarter në Rilindje  
• Ndërhyrje dhe mbështetje 

akademike  me pikesynim 

nxënesit nën nivelin e duhur 

mësimor 

• Programe të duhura në shërbim të 

nxënësve që mësojnë Anglisht, 

ELL, Arsimit Special dhe 

nxënesve me dhunti të vecanta 

• Punojme për sigurimin e një 

kulture shkollore që i jep shtys një 

mjedisi mësimor të sigurtë  

• Vit dhe ditë shkollore më e gjatë  

• Angazhimin e prindit, përfshirë 

shoqaten e prindit dhe Komitetin 

Keshillimor të Shkolles (SAC) 

 

• Shërbimet e specializuara për 

fëmijet me probleme sjellje, 

emocionale dhe shoqerore  

• Vleresime të nxënesve në 
vazhdimesi dhe mësimdhenie që 
nxit të mësuarit 

• Mësimi i të pakten të një gjuhe te 
huaj 

• Programe të pasura pas mësimit, 
aktivitete ektrakurrikulare dhe 
atletike  

• Perpjekje proaktive për të mbajtur 
te njejtin kontigjent nxënesish dhe 
për të terhequr nxënes të tjere të 
lagjes brenda zones se frekuentimit 

• Uniformë shkollore për te gjithë 
nxënesit 

 

6 
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• Viti i I-re dhe Viti i II-te te Shkollave Çarter tashmë kanë treguar arritje 

sinjifikative në rezultatet akademike, në tregues të rendesishem të klimës 

shkollore dhe  në regjistrimin e nxënesve te lagjes brënda gjithe zones së 

frekuentimit: 
 

 Nënte nga 13 (më shumë se dy të tretat) shkolla e rriten me nga dy-

digits numrin e nxënesve që arritën I Aftë ose I Avancuar në vleresimet 

shteterore në matematikë dhe/ose lexim. 
 

 Të gjitha shkollat kanë rritur mesataren e frekuentimit ditor, reduktuar 

shkallën e pezullimit nga shkolla dhe/ose reduktuar rastet e incidenteve 

serioze. 
 

 10 nga 13 (më shumë se tre të katertat) shkolla kanë rritur regjistrimin e 

nxënesve që jetojne brenda zones së frekuentimit të shkolles së lagjes, 

tre shkolla me shume, qe kane rritur frekuentimin ne shkollat e lagjes 

me 20%. 

 Rezultatet deri tani … 
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• Përpjekjet për transformimin e shkollave (te dyjave, Shkolla Çarter ne 

Rilindje dhe  ato me menaxhim nga Drejtoria) per 2013-14 do të 

fokusohen në shkollat e Drejtorise me arritje te ulta. 

 

• Për identifikimin e shkollave potencialisht për transformim, Drejtoria 

analizoi te gjitha shkollat e Drejtorise duke perdorur  matesit kryesor 

të performances akademike dhe ato te klimes shkollore : 
 

 Rritja akademike vjetore (ne te dyja lexim dhe matematike) krahasuar me 

standartin 

 Perqindja e nxenesve qe lexojne ne nivelin e duhur (K-3 vetem) 

 Performanca e matematikes ne testin PSSA 

 Performanca e leximit ne testin PSSA 

 Frekuentimi mesatar ditor 

  Treguesit e largimit paarsye nga shkolla  

 Treguesit e pezullimit nga shkolla 

 Treguesit e incidenteve te dhunes 

Procesi i Zgjedhjes së Shkolles 
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Shkollat 

Çartër ne 

Rilindje 

Shkollat me 

performancë 

më të ulet 

Shkollat e Drejtorise ne 

vazhdimësi me 

rezultate me të ulta të 

konsideruara per 

transformim 

Shkollat e reja Çarter ne 

Rilindje qe do te 

perputhen me Ekipin e 

Transformimit 
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• Për secilin matës akademik/klimës së shkolles, Drejtoria përcaktoi nese nje 

shkolle ishte ne 10% e fundit te performances.   

 

• Shkollat potencialisht në transformim ishin shkollat në 10% e fundit të 

performancës, ne dy-te tretat (66.6%) ose me shume të matesve.  

 

• Për këto shkolla potencialisht në transformim, Drejtoria gjithashtu mori në 

konsideratë regjistrimin potencial dhe aktual, kushtet dhe shfrytezimin e 

ndertesave, dhe interesat e komunitetit në këtë transformim. 

 

• Për transformimin 2013-14, Drejtoria është fokusuar në shkollat K-8 ne grupet 

e shkollave me arritje te ulta, per kthimin sipas modelit Shkolla Çarter ne 

Rilindje. 

 

 Transformimin e shkollave K-8 ofron një mundësi për impakt më te gjerë dhe 

per rrjedhoje ky impakt të ketë me shume jetegjatesi në rezultatet e nxënësve. 

Procesi i Zgjedhjes se Shkolles 
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• Komunitetet e shkollave janë partnerë të rëndësishem në procesin e 

transformimit në Shkolla Çarter të Rilindjes.   

 

• Komiteti Këshillimor i Shkollave (SACs) do të formohet në secilen shkollë 

të transformuar.   

 

• SACs do të udhëhiqet nga prindër/kujdestarë, fëmijët e të cilëve ndjekin 

shkollën dhe do të përfshijnë prindër dhe anëtarë të komunitetit. 

 

• Në javët e ardhshme, rekrutë do të vijnë në shkollën tuaj gjatë orari të 

sjelljes dhe marrjes së fëmijëve nga shkolla, për të dhënë informacion mbi  

SAC dhe për t’u inkurajuar në menyre që të angazhoheni ne kete proces. 

 

 Afati i aplikimeve per SAC eshte deri ne 8 Mars! 

Roli i Komunitetit ne Procesin e Transformimit 
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• Secili Komitet Këshillimor (SAC) do të: 
 

 Vlerësojë të gjithë finalistët e Ekipit të transformimit 

 Mbajë takimet e komunitetit për të mbledhur mendimet mbi 

propozimet e finalisteve  

 Rekomandojë distriktin se cili Ekip mund të përmbush dhe përshtatet 

më mirë me nevojat  e shkollës  

 

• Komisioni i Reformës Shkollore do të jap vendimin perfundimtar mbi 

pershtatjen midis shkollave dhe ekipeve të transformimit. 

 

 Ne tre vitet e para te procesit te transformimit ne Shkolle Çarter në 

Rilindje, zgjedhja e parë e ekipit nga SAC-ut, është përcaktuar në 

shumicën e rasteve. 

 

Roli i Komunitetit ne Procesin e Transformimit 
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• SAC gjithashtu luan një rol vendimtar në monitorimin e Ekipeve te 

transformimit, pasi shkollat janë kthyer në Shkolla Çarter në Rilindje. 

  

• Marrëveshja Çarter midis Drejtorise Arsimore dhe Ekipeve të ndryshimit 

kërkojnë që ekipet të punojnë me SAC-un për të adresuar problemet. 

 

• Dy here në vit, SAC-ku do të përgatisë raporte me shkrim mbi punën e 

këtyre ekipeve të ndryshimit. 

 

• SAC-ut i jepet mundësia të rekomandojë nëse rekomandimet e ekipit te 

ndryshimit Çarter duhet të rinovohen në fund të periudhës pesë-vjecare. 

 

• Mendimet dhe perspektiva e prinderve dhe anëtareve të komunitetit 

vlerësohen në këtë proces. 

Roli i Komunitetit ne Procesin e Transformimit 
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Datat Kryesore ne Procesin  Transformues 

Bëhen kërkesat për propozim (RFP)  1 Shkurt 

Njoftohen shkollat e transformimit 22 Shkurt 

Takimet në stafin dhe komunitetin në 

shkollat e ndryshimit 

25-27 Shkurt 

Rekrutimi për Komitetet 

Këshillimore të shkollës (SACs) – 

afati i aplikimit të SAC  

22 Shkurt-8 Mars 

Afati per përgjigjet e RFP nga Ekipet 

potenciale të ndryshimit  

8 Mars 

Trainimi për SACs 8-22 Mars 

Njoftohen finalistet e RFP 22 Mars 

Procesi i përshtatjes mes finalisteve 

RFP dhe SAC-ut 

23 Mars-15 Prill 
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Datat Kryesore ne Procesin  Transformues 

SACs paraqet rekomandimet e 

përshtatjes ne Drejtori 

16 Prill 

Finalizimi i rekomandimeve te 

përshtatjes te Drejtorise ne SRC 

19 Prill 

SRC voton këto rekomandime Fundi Prillit/fillim i Majit 

Afati i aplikimeve Çarter nga 

finalistet RFP të përshtatjes nga SRC 

me shkollat 

Fillimi Majit 

SRC voton marrëveshjet çarter  Fundi Majit/fillimi Qershorit 

Periudha e tranzicionit të shkolles Qershor deri Korrik  

Happen Shkollat e Reja Çarter në 

Rilindje 

Gusht/Shtator  
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Pyetje & Pergjigje 


